Eurooppalainen kansalaisaloite
ilman ehtoja maksettavasta perustulosta

LIITE

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittajat
Eurooppalaisen kansalaisaloitteemme esittelevät henkilöt ovat 15 Euroopan unionin
jäsenmaan kansalaisia (Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Iso-Britannian, Italian,
Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Puolan, Tanskan, Ranskan, Saksan, Slovakian ja
Slovenian), joiden kulttuurit, kielet, yhteiskunnalliset kiinnostuksen kohteet, poliittiset sekä
uskonnolliset / filosofiset taustat ovat erilaisia, mutta joilla on tässä esitelty yhteinen
näkemys pitkän tähtäimen ratkaisusta.

Ilman ehtoja maksettavan perustulon määritelmä
Ilman ehtoja maksettava perustulo ei korvaa hyvinvointivaltiota, mutta täydentää ja
muuttaa sitä kompensoivasta emansipatoriseksi.
Emansipatorinen ilman ehtoja maksettava perustulo määritellään seuraavilla neljällä
kriteerillä: universaali, yksilöllinen, ilman ehtoja, tarpeeksi suuri varmistamaan
ihmisarvoinen elämä ja yhteiskunnallinen osallistuminen.
Universaali: Periaatteessa jokainen henkilö, riippumatta iästä, syntyperästä,
asuinpaikasta, ammatista jne. on oikeutettu saamaan tämän tulon. Vaadimme siis
Euroopan laajuista, taattua ja ilman ehtoja maksettavaa vastikkeetonta perustuloa.
Yksilöllinen: Jokaisella naisella, miehellä ja lapsella on oikeus yksilöperustaiseen
perustuloon, jonka ehdottomasti ei tule perustua parisuhteeseen tai kotitalouteen. Ilman
ehtoja maksettava perustulo on riippumaton henkilöiden olosuhteista: aviosuhteesta,
yhdessä asumisesta tai kotitalousyksikön muodosta tai muiden kotitalouden tai perheen
jäsenten tuloista tai varallisuudesta. Tämä on ainoa keino varmistaa yksityisyys ja estää
muihin kohdistuvaa kontrollia. Se antaa yksilöille mahdollisuuden tehdä omat
päätöksensä.
Ilman ehtoja: Pidämme perustuloa ihmisoikeutena, jonka ei tule olla riippuvainen mistään
ehdoista, ei velvoitteesta vastaanottaa palkkatyötä, osallistua yhteisöpalveluun tai
käyttäytyä perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti. Sen ei tule myöskään olla riippuvainen
tuloista, säästöistä tai varallisuusrajoista.
Tarpeeksi korkea: Määrän pitäisi taata säällinen elintaso, joka vastaa yhteiskunnan
sosiaalisia ja kulttuurisia standardeja kussakin maassa. Sen tulisi estää aineellinen
köyhyys ja taata mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa, että nettotulon
pitäisi minimissään olla EU-standardien köyhyysriskirajan tasolla, joka vastaa 60 % niin
kutsutusta kansallisesta mediaanitulosta. Erityisesti maissa, joissa valtaosalla on pienet
tulot ja mediaanitulo on siksi alhainen, tulisi käyttää vaihtoehtoista mittaustapaa (esim.
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tavarakoria) määrittämään perustulon määrä, joka riittää takaamaan ihmisarvoisen
elämän, aineellisen turvallisuuden ja täyden osallistumisen yhteiskuntaan.

Perusteluja ilman ehtoja maksettavalle perustulolle
Nykyisten työllisyysrakenteiden ja riittämättömien tukijärjestelmien (ehdollisten,
tarveharkintaisten, ei tarpeeksi korkeiden) seurauksena pidämme ilman ehtoja
maksettavan perustulon käyttöönottoa välttämättömänä perusoikeuksien, erityisesti
ihmisarvoisen elämän toteuttamisen takaamiseksi, niin kuin se on määritelty Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa.
Ennen kaikkea ilman ehtoja maksettava perustulo auttaa estämään köyhyyttä ja
takaamaan jokaiselle yksilölle sukupuolesta riippumatta vapauden määritellä oma
elämänsä, sekä vahvistamaan kaikkien osallistumista yhteiskunnassa.
Ilman ehtoja maksettava perustulo auttaa välttämään sosiaalisia eroja ja kiistoja, jotka
perustuvat kateudelle, hyväksikäytölle ja niiden seurauksille, samoin kuin turhaa, kallista,
alistavaa ja poissulkevaa kontrolli- ja tarkastusbyrokratiaa. Tulonsiirtona, joka on vapaa
syrjinnästä ja leimaamisesta, ilman ehtoja maksettava perustulo torjuu piiloköyhyyttä ja
erilaisia sairauksia.
Ilman ehtoja maksettava perustulo saa aikaan yhteiskunnallista vapautta, se auttaa
kansalaisia identifioitumaan Euroopan unioniin ja varmistaa heidän poliittiset oikeutensa.
Se tukee perusoikeuksien toteuttamista. ”Ihmisyksilön arvokkuus ei ole ainoastaan
itsessään perusoikeus, vaan se muodostaa perusoikeuksien todellisen perustan.”
(Virallinen selitys Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 artiklalle).
Ilman ehtoja maksettavan perustulon käyttöönotto ja mahdolliset valmistavat vaiheet ovat
Euroopan unionin jäsenmaiden vastuualuetta.
On olemassa joukko tutkimuksia, jotka osoittavat erilaisia tapoja rahoittaa perustulo. Tässä
kansalaisaloitteessa ei ehdoteta mitään tiettyä tapaa.

Liitteet
Euroopan unionista tehty sopimus
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen konsolidoidut toisinnot 2010/C 83/01 (30.3.2010)
2 artikla
Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta,
tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien
oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle
on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus,
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.
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Perusteluita ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Neljän kriteerinsä määrittämä ilman ehtoja maksettava perustulo toteuttaa kaikki yllä
mainitut arvot. Se tarjoaa materiaalisen turvallisuuden ja täyden osallistumisen
yhteiskuntaan ilman ehtoja – yhdistettynä kaikkien yksilöiden tasa-arvoon.
3 artikla
3. Unioni toteuttaa sisämarkkinat. Se pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista
edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen. Se edistää
tieteellistä ja teknistä kehitystä.
Unioni torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua, naisten ja miesten tasa-arvoa, sukupolvien
välistä yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien suojelua.
Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä
jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta.
Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii
Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ilman ehtoja maksettava perustulo edistää uudenlaista täystyöllisyyttä tukemalla työajan
vähentämistä ja jakamista. Ilman ehtoja maksettava perustulo toimii vastavoimana
sosiaaliselle syrjäyttämiselle ja diskriminaatiolle, jotka olennaisesti kuuluvat nykyisiin
toimeentulojärjestelmiin. Uskomme ilman ehtoja maksettavan perustulon edistävän EU:n
päämäärien saavuttamista täystyöllisyydessä, kamppailussa sosiaalista syrjäyttämistä ja
diskriminaatiota vastaan sekä edistävän sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista
turvaa. ( Art. 3 Para 3 Euroopan unionista tehty sopimus).
Lisäksi ilman ehtoja maksettava perustulo edistää lasten oikeuksia, solidaarisuutta eri
sukupolvien ja jäsenvaltioiden välillä. Sen takia teemme aloitteen ja pyydämme EU:n
Komissiota toimimaan sosiaalipolitiikan valtuuksiensa puitteissa (Art. 151 ff Euroopan
Unionin toiminnasta tehty sopimus) artikla 156 mukaisesti säilyttäen jäsenvaltioiden
oikeudet.

Euroopan Unionin toiminnasta tehty sopimus
konsolidoitut toisinnot euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot
(2010/C 83/01) (30.3.2010)

5 artikla
3. Unioni voi tehdä aloitteita, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen
yhteensovittaminen.
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Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Jäsenvaltioiden yhteiskuntapolitiikka voidaan koordinoida kamppailuun sosiaalisen
polkumyynnin estämiseksi. Kaikille yhteinen toimenpide olisi ilman ehtoja maksettavan
perustulon käyttöönotto määriteltyjen neljän kriteerin mukaisesti. Vastuu olemassa olevien
kansallisten yhteiskunnallisten rakenteiden mukauttamisesta on jäsenvaltiolla.
156 artikla
Edellä 151 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, rajoittamatta kuitenkaan
perussopimusten muiden määräysten soveltamista, komissio edistää jäsenvaltioiden
välistä yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan yhteensovittamista niillä sosiaalipolitiikan
aloilla, joita tämä luku koskee, ja erityisesti asioissa, jotka koskevat:
— työllisyyttä,
— työoikeutta ja työehtoja,
— ammatillista perus- ja jatkokoulutusta,
— sosiaaliturvaa,
— työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemistä,
— työterveyttä,
— järjestäytymisoikeutta sekä työnantajien ja työntekijöiden välisiä kollektiivisia
neuvotteluja.
Tätä varten komissio kiinteässä yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa tekee tutkimuksia,
antaa lausuntoja ja järjestää neuvotteluja sekä kansallisista kysymyksistä että
kansainvälisiä järjestöjä koskevista kysymyksistä. ja tekee erityisesti aloitteita, joilla on
tarkoitus vahvistaa suuntaviivoja ja indikaattoreita, järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa
sekä valmistella tarvittavat tekijät säännöllistä seurantaa ja arviointia varten. Euroopan
parlamentti pidetään täysin ajan tasalla.
Komissio kuulee talous- ja sosiaalikomiteaa ennen kuin se antaa tässä artiklassa
tarkoitetun lausunnon.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Artikla 156:n mukaisesti EU:n komissio voi rohkaista jäsenvaltioita yhteistyöhön
parantaakseen sosiaaliturvajärjestelmiään ilman ehtoja maksettavaa perustuloa keinona
käyttämällä.

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen konsolidoidut toisinnot 2010/C 83/01 (30.3.2010)
1 artikla
Ihmisarvo
Ihmisarvo on loukkaamaton.
Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.
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Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Yksilön ihmisarvon tulee sisältää mahdollisuus elää vapaasti ja vastuuntuntoisesti
yhteiskunnassa. Ilman ehtoja maksettava perustulo takaa jokaiselle yksilölle vapauden ja
vastuuntuntoisen elämän poistamalla elämänhallintaan liittyviä esteitä ja hallinnollisia
pakotteita kuin myös sosiaalista syrjäytymistä.
2 artikla
Oikeus elämään (1)
Jokaisella on oikeus elämään.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ihmisoikeutta elämään on kiistämätön. Nykyisessä taloudellisessa järjestelmässämme
elämä riippuu aineellisen olemassaoloa varten tarvittavista varoista. Luonnollisesti tämä
voitaisiin saavuttaa etukuponkeja käyttämällä. Etukuponkien käyttäjiä syrjittäisiin
verrattuna yksilöihin, jotka ovat vapaita päättämään kuinka käyttää eri lähteistä saamiansa
tuloja. Laillinen oikeus ilman ehtoja maksettavan perustulon tulonsiirtoon varmistaa
arvokkaan elämän yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuutena, ja toteuttaa myös
oikeudenmukaisen, syrjimättömän elämän.
6 artikla
Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ilman ehtoja maksettava perustulo tukee vapautta päättää yksilöllisestä elämäntyylistään,
miten järjestää sosiaalisia suhteita ja siitä, osallistuuko yhteiskunnalliseen tai
taloudelliseen yhteistoimintaan. Vapauden mukana tulee vastuu solidaarisuudesta.
Nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien ja palveluiden antaman turvan lisäksi ilman ehtoja
maksettava perustulo on paras takuu taloudelliselle turvalle sairauksien ja työttömyyden
aikana.
15 artikla
Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
1. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai
hyväksymäänsä ammattia.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ilman ehtoja maksettava perustulo helpottaa vapaasti valitun tai ainakin hyväksytyn
ammatin harjoittamista. Monissa nykyisissä tulonsiirtojärjestelmissä selviytymiseen
tarvittavat hyödykkeet ja palvelut yhdistettynä hallinnollisiin esteisiin rajoittaa
ammatinvalinnan vapautta ja pakottaa hyväksymään ei-sopivaa palkkatyötä.
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21 artikla
Syrjintäkielto
1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai
etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen,
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen
vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai
sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan.
2. Kielletään kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä perussopimusten
soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden erityismääräysten soveltamista.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ilman ehtoja maksettava perustulo estää diskriminaatiota ja edistää autonomiaa
tarjoamalla materiaalista ja taloudellista turvaa jokaiselle henkilölle.
34 artikla
Sosiaaliturva ja toimeentuloturva
1. Unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla taataan
suoja muun muassa raskauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, työtapaturman,
hoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan menetyksen yhteydessä unionin
oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, ja se kunnioittaa
tätä oikeutta.
2. Jokaisella unionissa laillisesti asuvalla ja siellä laillisesti liikkuvalla on oikeus
sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin unionin oikeuden sekä kansallisten
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.
3. Yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa oikeuden
toimeentuloturvaan ja asumisen tukeen tarkoituksena turvata ihmisarvoinen elämä
jokaiselle, jolla ei ole riittävästi varoja, unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen
ja käytäntöjen mukaisesti, ja se kunnioittaa tätä oikeutta.
Perustelut ilman ehtoja maksettavalle perustulolle:
Ilman ehtoja maksettava perustulo on paras keino taata perusoikeus taloudelliseen
turvaan ja sosiaaliseen tukeen, jokaisen maan omien sosiaalivakuuksien ja
sosiaalipalveluiden lisäksi. Se on jokaisen saatavana ja siten se ei sulje pois tai syrji
ketään. Tässä suhteessa se on päinvastainen monille nykyisille luonteeltaan leimaaville
tulonsiirtojärjestelmille, jotka lannistavat useita mahdollisia hakijoita nostamasta laillisesti
oikeutettuja etuuksiaan, joiden vähäinen nostaminen lisää yhteiskunnallista syrjäytymistä.
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